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AKISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A
KISSZÉKELYI KULTURÁLIS EGYESÜLET LAPJA

AKulturális Egyesület elismerése

Ismét, mint már annyiszor az elmúlt évek-
ben, büszke voltam arra, hogy kisszékelyi vagyok.

A sors úgy hozta, hogy meghívottként, a
Kisszékelyi Kulturális Egyesületet képviselve részt
vehettem egy megyei rendezvényen.

A TOLNA MEGYEI EGYED ANTAL
HONISMERETI EGYESÜLET 2017. október 7-én
Szekszárdon ünnepelte az egyesület alapításának
25. évfordulóját.

Ez alkalomból adták át a Kisszé-
kelyi Kulturális Egyesületnek az Orszá-
gos Honismereti Szövetség elismerését.
Az ünnepi ülésen méltatták az egyesület
munkáját.

Az elismerést az évtizedek óta
tartó, a honismeretet és a megyei egye-
sületet támogató tevékenységért, a
magas színvonalú, a honismeretet ki-
emelten népszerűsítő és támogató ren-
dezvényekért (Tanösvény, Helytörténe-
ti Gyűjtemény, Aratónap, Iskola épület
felújítása) és a hagyományokat ápoló
programok megszervezéséért ítélték
oda. A Honismereti Egyesület elnöke
az értékekre figyelő és azokat megbecsü-
lő közösségi elismerésként adta át az
emléklapot.

Sok olyan emberrel beszélgettem,
akik már hallottak rólunk és elismeréssel
szóltak a Kisszékelyben zajló hagyo-
mányőrző munkáról. Ezek a beszélgeté-
sek és a programban elhangzott
előadások megerősítettek abban, hogy jó
úton járunk. Továbbra is meg kell tenni
mindent azért, hogy a múltunkat, a ha-
gyományainkat megismerjük és tovább-
adjuk gyermekeinknek.

Az egyik előadó, a sióagárdi szü-
letésű Szabadi Mihály koreográfus, aki
már elmúlt nyolcvan éves, és életét a
néptánc hagyományok felkutatásának
szentelte, bemutatót és előadást tartott a
sárközi táncokról.

Az Ő szavait idézem: „A hagyomány a nemzet im-
munrendszere a betegségek ellen.”

Valóban, a múlt ismerete segítségünkre le-
het mai problémáink megoldásában. A honismeret
olyan, mint egy mécses, világít előre és hátra. Rávi-
lágít a múltra, mutatja az utat a fiataloknak, és egy
kicsit pislákol unokáinknak is.

Csepregi Ferenc

Tisztelt Olvasó!



Az Ízőrzők magyar ismeretterjesztő film, amely
a helyi ízek, gasztronómiai különlegességek mellett az
adott települést is bemutatja. A környék kirándulási le-
hetőségeit, látnivalóit, értékeit is sorra veszi, és megkü-
lönböztetett figyelmet szentel a hagyományőrző
kézművesek, civil csoportok munkájának.

Az Ízőrzők forgató csoportja szeptember
elején járt Kisszékelyben. Helyi termesztésű zöld-
ségfélékből, házi tejtermékekből, saját tartású vagy
a környék erdeiben nevelkedett állatok húsából, il-
latos, egészséges zöldfűszerekkel megbolondítva
készültek az ételek.

A Sasfészek panzióban Pajor Ágnes kisszé-
kelyi reggeliző krémeket: tojáskrémet, körözöttet,
töpörtyűkrémet készített. Kiss Ferencné mazsolás
lustarétest sütött.

Gall Klára tolmács segítette Achim és Moni-
ka Eisele szereplését, akik megmutatták, hogyan
szokták elkészíteni a sertéssültet specl tésztával és
párolt káposztával.

Szintén a Sasfészek panzióban Csibrik Mar-
git máglyarakást sütött.

Paddi Józsefné saját konyhájában marhafar-
tő levest főzött májgombóccal.

A Vadvirág vendégházban Szigetvári Kata-
lin vaddisznó húst sütött tócsival és erdei mártással.

A helyi hagyományőrzők bemutatták a csá-
dékötél készítést, fellépett a Bokréta Dalkör, a Mar-
garéta Tánccsoport pedig kisszékelyi páros táncokat
adott elő.

Kérdésünkre, pontosan mikor lesz látható a
Kisszékelyt és a kisszékelyi ételeket bemutató mű-
sor, Róka Ildikó, a műsor szerkesztője azt válaszol-
ta, november végére várható.

Összeállította: Deissinger F. Hajnalka

Köszönjük a közreműködőknek, hogy vállalták a
főzést, sütést, a kulturális műsorszámok bemutatását. Kö-
szönjük Gódány Imrének, Paddi Katica néninek és Sziget-
vári Katinak, hogy a forgatáshoz rendelkezésre bocsátották
panziójukat, konyhájukat és Nádori Józsefnek a bort, kol-
bászt, sonkát.

Pajor Ágnes
polgármester
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Kisszékelyi ételek a Duna Televízió Ízőrzők című műsorában



A Simontornyai Gimnázium
tanulóiként szeptember 30-án elvé-
geztük a Kisszékelyi patak egy szaka-
szának vízminőség vizsgálatát. A
vizsgálatot a Patak menti Portrék –
BISEL országos verseny keretében
végeztük. A mintavétel folyamán vízi
gerincteleneket kerestünk. Ez kézi há-
lóval és az iszap átmosásával történt. A
megfigyelt fajok közé tartozik több
puhatestű (tányércsiga, éles csiga, kö-
zönséges vízicsiga és lapos kerekszájú
csiga). Ízeltlábúak közül vízi skorpiót,
bolharákot, lószúnyog- és árvaszú-
nyoglárvát találtunk. Ezenkívül orvosi
pióca több példánya is előkerült. Hő-
mérsékletet is mértünk, a víz 10°C-os
volt, a pH értéke pedig 7. A talált fajok
alapján a patak vizét a mérsékelten
szennyezett kategóriába soroltuk a BI-
SEL táblázat segítségével. A 10-es
víztisztasági skálán az 5-ös értéket
kapta, ez arra utal, hogy a patak még
őrzi a természetes élővilág egy részét.
A vízminőségre a legnagyobb veszélyforrást a vízgyűjtő
területről lefolyó műtrágyák és növényvédő szerek je-
lentik. Emellett a patak nyári kiszáradása is hozzájárul-
hat egyes fajok hiányához. A patakparton és a falu egy
részében szemetet szedtünk, és mivel egészen keveset
találtunk, megállapítottuk, hogy Kisszékely lakosai oda-
figyelnek a tisztaságra, rendben tartják falujukat. A Kis-

székelyi patak a vízi gerinctelenek mellett számtalan egyéb
élőlénynek nyújt otthont, mint például a tőkés réce vagy a
védett erdei béka. Velük együtt számos különböző vízi- és
vízparti növény is él itt, ezért a megőrzése mindenképpen
fontos lenne. Óvjuk, védjük környezetünket!

Horváth Anna, Horváth Nikoletta,
Laube Zsófia, Molnár Péter Gergő
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AKisszékelyi patak vizsgálata

Szeretettel köszöntjük Pintér Lászlónét, aki 2017.
október 15-én ünnepelte 95. születésnapját!

Még sok szép, örömben, erőben, egészségben eltöltött
éveket kívánunk Neki!

Születésnapi köszöntő



A könyvtár udvarában játszótér kialakítására
várunk minden segítő szándékú felajánlást faalap-
anyag, szaktudás, munkaerő, egyéb szükséges esz-
közök biztosítására. A felajánlásokat az óvodában
és a könyvtárban fogadjuk, illetve az alábbi e-mail
címre várjuk:
kerekerdo.kisszekely@gmail.com.

A játszótér nem csak az óvodásokat, hanem
minden helybéli gyereket és minden ideérkező ven-
déget is szolgálna!
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Bemutatkozom

Kedves kisszékelyiek!
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Ne-

vem Németh Györgyné Gizike. Tamásiban szület-
tem, iskoláimat Tamásiban, az Óvóképző Főiskolát
Kecskeméten végeztem. Negyven évig dolgoztam a
tamási óvodában óvodapedagógusként. Munkám
során sok tapasztalatot szereztem. Kisszékelyben
2017. szeptember 4-e óta dolgozom a Kerekerdő
napközbeni gyermekfelügyeletben.

Sok tervünk van. Tavasztól kiskertet műve-
lünk, megtanulunk dolgozni, és az itt termett zöld-
ségeket, fűszereket beépítjük a napi étkezésbe. A
télen hetente sütünk kalácsot, süteményeket. Ehhez
már sok diót gyűjtöttünk. Karácsony táján rendsze-
resen sütünk tököt is. Októberben ellátogatunk a ta-
mási piacra, ahol gyümölcsöt vásárolunk.
Novemberben szeretnénk megnézni az ozorai várat.
Decemberben adventi vásárba megyünk. Ha a télen
sok hó esik, szánkózunk, hóembert építünk. Megün-
nepeljük a karácsonyt, januárban a farsangot. Ta-
vasztól nagy sétákat teszünk a faluban,

megfigyeljük, hogyan kelnek a kiscsibék, megün-
nepeljük a húsvétot. Májusra balatoni hajókirándu-
lást tervezünk Siófokon. Júniusban állatkertbe
megyünk, vagy ellátogatunk az abaligeti cseppkő-
barlangba.

Tudatosan vallom, hogy már óvodás korban
meg kell kezdenünk a környezetvédő, természet-
szerető ember személyiségének kialakítását. Neve-
lési feladataim közül ezért legfontosabbnak tartom
a természet iránti érzelmi vonzódás kialakítását, va-
lamint bővíteni azoknak a szokásoknak körét, me-
lyek szilárd alapot adhatnak a további életkorokra.

Az óvodai nevelés a családi neveléssel
együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődé-
sét. Az együttműködés formái a pedagógus és a
szülők között változatosak, de talán legfontosabb a
személyes kapcsolat, melyre a különböző óvodai
rendezvények, a közös kirándulások lehetőséget
nyújtanak. Ezért szeretettel várunk minden érdeklő-
dő szülőt és óvodás korú kisgyermeket!

Németh Györgyné

A Kerekerdő napközbeni gyermekfelügye-
letbe szívesen várunk jó állapotban lévő használt
játékokat és egyéb adományokat, felajánlásokat.

A gyermekfelügyelet dolgozói és a szülői munkakö
zösség tagjai

Felhívás
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A „Kukszli”
Lázár Ervin- és Vathy Zsuzsa-emléknapok

A Péceli Hírek szeptemberi számában írták:

„Itt az erdőn túl nem olyan messze van egy
kis falu, Kisszékelynek hívják, és ott nekünk van
egy kis házunk, és oda el lehet néha bújni. Olyan,
mintha egy fatörzsbe bújna az ember.”

Lázár Ervin „Szerelmes földrajz”című port-
réfilmjéből van az idézet, amely az idei kisszékelyi
Lázár Ervin- és Vathy Zsuzsa-emléknapok ese-
ménysorozatának is ihletője volt.

Kisszékely egy Tolna megyei kis település,
ahol annak okán, hogy az író és felesége sok időt
töltött, a helyiek elevenen őrzik emléküket és mél-
tóképpen emlékeznek rájuk.

A környéken se szeri, se száma a történelmi
és irodalmi emlékeknek: a simontornyai és az ozo-
rai vár, a rácegresi Illyés Gyula és Lázár Ervin Em-
lékház (volt Iskola), a cecei Csók István Galéria, a
sárszentlőrinci Petőfi és Lázár Ervin Emlékház, a
borjádi Sass Kúria és a Méhes, ahol Petőfi annak
idején látogatóban járt és Sass Erzsikével a négyök-
rös szekéren ballagva választottak maguknak csilla-
got. Ne feledkezzünk meg Tüskéspusztáról és Pálfáról
sem, ahova az író gimnazistaként, majd kezdő újságíró-
ként a szüleit látogatva gyakran megfordult.

Lázár Ervin „jó ízű ember” volt, soha nem
feledte gyökereit, jól érezte magát Budapesten, élt
és alkotott Pécelen, sokan érezhették őt magukénak,
mint teszik ezt a Kisszékelyiek is.

2017. augusztus 5-6-án a Kisszékelyi Kultu-
rális Egyesület szervezésében, a Magyar Művészeti
Akadémia, Magyar Írószövetség, Kisszékely Köz-
ség Önkormányzata támogatásával, néhány lelkes,
irodalmat szerető önkéntes több hónapi munkájával,
neves irodalomtörténészek, előadóművészek rész-
vételével két napig minden Lázár Ervinről és Vathy
Zsuzsáról szólt.

A helyi Művelődési Házban „A béke szige-
te” címmel szakmai előadások, irodalmi műsorok
voltak. Ekler Anna Vathy Zsuzsa művészetéről, míg
Komáromi Gabriella irodalomtörténészek Lázár
Ervin és a szülőföld szeretetéről tartottak előadást.
Ács Luca kisiskolás Lázár Ervin: A lyukas zokni c.
meséjét mondta el.

Az emléktúra „Lépteik nyomán” címmel a
Kiss utcai házhoz a „Kukszli”-hoz vezetett, ahol ba-
rátok, pályatársak, ismerősök, volt szomszédok nem
csak a művészetükről beszéltek, de a privát életük,
az emberszeretetük, a közvetlenségük is a beszélge-
tések, anekdotázások tárgya volt.

A résztvevők megízlelhették a helyi ételeket
és borokat, és „szellemi táplálékként” hozzájuthat-
tak Lázár Ervin és Vathy Zsuzsa könyveihez, köz-
tük Lázár Ervin „ A valóság íze” című regényéhez,
amely az eddig ki nem adott írásokat tartalmazza.

A végére hagytam a címben szereplő szó
magyarázatát. A szlengben a kukszli a vasutas bódé
a népnyelvben kisméretű, zárható, rumlis tároló he-
lyiséget jelent.

Egy épületet, lakóházat sokféleképpen le-
hetne nevezni, laknak, nyaralónak, de Lázár Ervin
„kukszli”-nak hívta, mint ahogy elnevezte kedvenc
mesehőseit, a regényeiben szereplő személyeket,
így kedvenc pihenő, búvóhelyének is ilyen „lázár-
ervines” nevet adott.

Nagyszerű rendezvény volt, köszönet az ötlet
megálmodóinak, a lelkes önkénteseknek, akik magu-
kénak érzik Lázár Ervin és Vathy Zsuzsa örökségét, és
tesznek is róla, hogy ne merüljön feledésbe.

Jövőre az író műveiből készült válogatást sze-
retnék színre állítani és bemutatni az érdeklődőknek.

Szabó Zoltán
Fotó: Szabó Márton



ATolnamegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság híreiből:

Az elmúlt évek során egyre
többen ismerték fel a szén-
monoxid veszélyeit és sokan
szereltek fel otthonukban a ve-
szélyes gáz kimutatására al-
kalmas érzékelőt. Bár a
statisztikai adatok is azt mu-
tatják, hogy gyakoribb a szén-

monoxid-érzékelő használata, mégis történnek
mérgezések és tragédiák a „csendes gyilkos” miatt.
De mi vezethet a szén-monoxid jelenlétéhez és
miként előzhetőek meg ezek a helyzetek?

A szabálytalan kivitelezés miatt az égéster-
mék visszaáramolhat, a tüzelő-,fűtőberendezés
meghibásodhat. A zárt térbe visszajutó gázok már
alacsony koncentrációban is komoly veszélyt jelen-
tenek az emberekre és a háziállatokra. A rosszul be-
kötött eszköz nagy eséllyel gyakrabban elromlik,
sűrűbben kell javíttatni és rövidebb idő alatt tönkre-
megy, így jóval több pénzbe is kerül. Mindez meg-
előzhető, ha a tervezést és a kivitelezést is
szakemberre bízzuk.

A nyílászárók cseréjekor figyelni kell a
megfelelő szellőzés biztosítására, hiszen a levegő-
utánpótlás hiányában a kéményen keresztül vissza-
áramlik az égéstermék. A legtöbb baleset a fürdő-
szobákban következik be, mert ott a legzártabb a
szigetelés. Egy résszellőző beépítésével biztosítható
a megfelelő mennyiségű levegő.

A műszaki felülvizsgálat és ellenőrzés fon-

tos feltétele a fűtési rendszer biztonságos működte-
tésének, hiszen időben kiderül, ha valamilyen
karbantartási, vagy javítási munkára van szükség.
Rendszeresen ellenőriztessük dezéseinket szakem-
berrel és engedjük be otthonunkba a lakossági sor-
munkát végző kéményseprőt.

A nem rendeltetésszerű használat következté-
ben jelentős anyagi kárral és esetenként súlyos sérülé-
sekkel járó tűzesetek alakulhatnak ki, de nem ritka a
fizikai robbanás sem. Nagyobb eséllyel rakódik le ká-
ros anyag az olyan égéstermék-elvezető rendszerben,
amelyben hulladékot, vagy nem megfelelő tüzelő-
anyagot égetnek, az elzáródott kéményből pedig a
mérgező anyagok visszaáramolhatnak a lakótérbe.
Ezek a veszélyforrások a megfelelő használattal teljes
mértékben kiküszöbölhetőek.

A biztonságot segíti a megfelelő minőségű
és megbízhatóan működő szén-monoxid-érzékelő
is, amelyet a tüzelő-, fűtőberendezés közelében cél-
szerű elhelyezni. Mivel a szén-monoxid színtelen és
szagtalan gáz, ezért csak ezek a műszerek képesek
jelezni a mérgező gáz jelenlétét. Vásárlás előtt min-
dig tájékozódjunk, mely termékek megbízhatóak, és
kérjük szakember segítségét.

Az alábbi linken található érzékelők megfe-
lelő biztonságot nyújtanak: http://www.katasztro-
favedelem.hu/letoltes/piacfelugyelet/Megfelelo_CO
-erzekelok_20170803.pdf

Az alábbi linken található érzékelők megbuktak
az ellenőrzéseken, ne használja őket! http://www.kataszt-
rofavedelem.hu/letoltes/piacfelugyelet/Nem_megfele-
lo_CO-erzekelok_20170803.pdf
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Hírek a könyvtárból

A szén-monoxid-mérgezés megelőzhető

Október 7-én az Országos Könyvtári napok alkalmából
vendégünk volt Törő György fafaragó, népi iparművész. Kiállí-
tást készített munkáiból, fényképeket vetített, amelyekkel bemu-
tatta eddigi munkáit: a székely kapukat, kerítéseket és más
díszkapukat, haranglábakat, kopjafákat, emlékfákat, köztéri, óvo-
dai fajátékokat, játszótereket, madáretetőket, szobrokat, kisplasz-
tikákat. Végül a gyerekekkel együtt faragott. Mindvégig sok
anekdotával nevettette, mosolyogtatta meg a közönséget.

Törő György nyugállományú ezredes Szekszárdon él, a
közeli Szakály faluból származik. A népművészet mestereként
szakköröket vezetett, máig alkotótáborokat szervez és vezet. Ezi-
dáig két könyve jelent meg, melyben megosztja tudását és ta-
pasztalatait azokkal, akik hozzá hasonló utat kívánnak bejárni.

A könyvtárosok
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Tájékoztató a képviselő-testületi ülésről

Kisszékely Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete soron következő ülését 2017. szep-
tember 28-án 15.30 órai kezdettel tartotta a
Közösségi házban. Jelen volt a Képviselő-testület 5
tagja és a lakosság részéről 2 fő. Meghívottak: Mi-
koly Tibor simontornyai rendőrőrs parancsnok, Né-
meth József körzeti megbízott.

Az első napirendi pont alatt Mikoly Tibor
rendőrőrs parancsnok tájékoztatója hangzott el Kisszé-
kely közbiztonsági helyzetéről. Kisszékelyben évről
évre csökkent a bűncselekmények száma. Az idei év-
ben egy vagyon elleni bűncselekmény történt, a tele-
pülés biztonságos. A falu nagyon jó természeti
adottságokkal bír, de plusz értéket jelent a biztonság.

A második napirendi pont alatt Pajor Ágnes
polgármester elmondta, lejárt határidejű határozat nem
volt. Ismertette a két ülés között történt eseményeket:
- A Szabadság u. 1 86. számú ház mellett az útszéli
területet közmunkában kitisztították. A telefon- és
gázvezetéket kimérték a szolgáltató munkatársai.
Az árkolási munkálatokat a TAM-BAU cég vállalta.
Az árok kanyar részét szeretnék leburkolni.
- Közmunkával kapcsolatban elmondta: folyamatban
van a termény betakarítás (burgonya, fűszerpaprika,
sárgarépa). A buszmegállók építése megkezdődött.
Öntözés céljára kutat fúrattak az óvoda udvarán, még
aknát kell hozzá készíteni és szükség van áramerősség
növelésre. Elküldték a vízmintát bevizsgálásra az Élel-
miszerbiztonsági Intézetbe.
- Pajor Ágnes polgármester a napközbeni gyermek-
felügyelet ügyében ismertette: az 5 éves kor feletti
gyermekek nem kaphatják meg a felmentést az óvo-
dába járás alól, ez 4 gyermeket érint. A Simontor-
nyai Óvoda vezetője szeptember 11 -én értesítette
erről a szülőket. A szülők méltányossági kérelem-
mel fordultak a Tolna Megyei Kormányhivatalnál
Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott úrhoz,
amelyben azt kérik, méltányossági alapon a folyto-
nosság biztosítása érdekében engedélyezze, a folyó
nevelési évben óvodahelyettesítő szerepben működ-
hessen a gyermekfelügyelet. Így az ötévesek is
helyben maradhatnának abban a reményben, hogy a
következő nevelési évben az önkormányzatnak va-
lóban sikerül óvodát indítani. Ha mégsem marad-
hatnak, akkor az önkormányzat a falugondnoki
autóval a Tolnanémedi Óvodába szállítja őket, ahol
a kötelező 4 órában részt vennének a foglalkozáso-
kon, utána további 4 órát a helyi napközbeni gyer-
mekfelügyeletben töltenének. A továbbiakban a
Képviselő-testület határozatot hozott arra vonatko-
zóan, hogy az önkormányzat ne állapítson meg térí-
tési díjat a napközbeni gyermekfelügyeletre 2017.
szeptember 1 . – 2018. augusztus 31 . működési idő-
szakra. A szülők csoportpénzt fizetnek a napi mun-

ka során szükséges eszközökre.
- A polgármester asszony pályázatokkal kapcsolat-
ban ismertette: a vis maior pályázat hiánypótlása
megtörtént; termékbolt pályázat hiánypótlására fel-
hívás érkezett; az egyedi szennyvíz elvezetés pályá-
zatot elutasították, decemberig újra benyújtják;
kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű tá-
mogatása pályázat benyújtásra került az Állam-
kincstárhoz, a hiánypótlása is megtörtént.

A harmadik napirendi pont tárgyaként a
Gazdálkodók és vállalkozók fórumának előkészíté-
se szerepelt. A fórum időpontja: 2017. november
18., 11 óra.

Negyedik napirendi pontként a a Helyi vé-
dett területek kialakításának előkészítése szerepelt.
Dr. Horváth András alpolgármester elmondta, 5 ja-
vaslatot nyújtott be, ebből elsőként a Kálvária
dombot és környékét az önkormányzat helyi
védetté nyilvánította, következőnek egyeztetésre
elkészíti a Hamarászó-völgy dokumentációját.

Az ötödik napirendi pont, az Egyebek alatt
az alábbiak hangzottak el:
- Takács Erzsébet jegyző beszámolt arról, hogy ön-
kormányzati rendelet tervezetet készített a helyi
népszavazás kezdeményezéséhez szükséges válasz-
tópolgárok számáról. Ezt minden képviselő írásban
megkapta.
A képviselő-testület meghatározta, a választópolgá-
rok 25%-a kezdeményezhet helyi népszavazást, ez
260 választópolgárral számolva 65 fő.
- A Jegyző előkészítette a jövő évi adóemelés
rendelet tervezetét. A képviselők egységesen úgy
gondolták, hogy ne terheljék a lakosságot, a
vállalkozókat az adómértékek emelésével. Pajor
Ágnes polgármester elmondta, bevétel növelése
céljából a táborozást kellene sokkal jobban szervez-
ni és meghirdetni. Ez a kulturális közfoglalkozta-
tottak feladata lesz.
- Testvértelepülési kapcsolat kialakítása céljából
látogatást terveznek Erdélybe. Felkeresnék Kányád
községközpontot, Ége és Székelydálya települése-
ket ismerkedés céljából, akár előzetes szándéknyi-
latkozat megkötésére is sor kerülhet.

A Képviselő-testület következő ülésének
időpontja 2017. október 26., 1 5 óra.

Napirend:
- Falugondnok tájékoztatója az elvégzett munkáról
és terveiről.
- Tájékoztatás az alapfokú oktatás helyzetéről.
- Tájékoztatás az ifjúsági tábor és a strand működé-
sének tapasztalatairól, a 2018. évi térítési díjak
megállapítása.
- Egyebek

Deissinger F. Hajnalka
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Közhírré
tétetik...

VÁLTOZÁS!

Lomtalanítás bejelentése, szállítási problémák bejelentése az
ügyfélszolgálat alábbi elérhetőségeiken:
Telefon: 06-25/436-535
Honlap: www.dunanett.hu E-mail: dunanett@dunanett.hu
Cím: 2400 Dunaújváros, Budai NagyAntal út 2.

Akomposztálható anyagokat november 10-én szállítják.
Kérjük, a komposztálható hulladékot úgy kihelyezni, hogy az a közterületet
ne szennyezze! A zsákban kihelyezett zöldhulladék közé kommunális hul-
ladék NEM kerülhet!

Az újrahasznosítható hulladékok: ásványvizes, üdítős, PET, egyéb
flakonok, tiszta csomagoló fóliák, fém- és aludobozok (sörös, üdítő, kon-
zerves, papír (újság és karton), illetve a kombinált csomagolóanyagok (pl.
tejes és gyümölcsös, Tetra-Pack) elszállítása november 24-én történik a
reggeli órákban.

Az így elszállított, Önök által előválogatott anyagokat munkatársa-
ink telephelyünkön tovább szelektálják.

Aszolgáltatótól egy évben egyszer ingyenes lomtalanítás kérhető.
Dunanett Nonprofit Kft. Vertikál Zrt.

Orvosi rendelés

Pontos információt az orvos rende-
lési idejéről a falugondnoktól kér-
het.
A falugondnok telefonszáma:

0630/9041741

Miserend

A szentmise november hónap
első vasárnapján 15:00 órakor
kezdődik a templomban.

A konyhán ebéd rendelésére az
adott nap reggelén 8 óráig van
lehetőség. Ebéd rendelését a 06-
30/652-9652 telefonszámon ad-
hatja le. A szociális étkezés ára:
550 Ft/fő/adag, mindenki másnak
750 Ft/fő/adag.

Kaphatók:
- mécsesek, gyertyák
- alágyújtós tavalyi áron 380 Ft/csomag
- koromtalanító, vízüveg, samotliszt 2 - 5 kg
- iskolai felszerelések
- e. ü. papírok, papírzsebkendők, papírtötlők műanyag eldobható
evőszközök
- folyékony mosószerek, mosóporok, mosókapszulák, öblítők, fehérítők,
fertőtlenítők (Domestos, Floraszept, Dymosept) mosogatószertek,
mosogatókapszulák. Hipo: 99.-
- izzók (E14; E27) (hagyományos és takarékos) 329,- forinttól
- lombseprűk
- szerszámnyelek (ásó, kapa, lapát, gereblye, hólapát, lombseprű-vékony)
- rágcsálóírtók, rovarirtó szerek
- rachel zsákok
- zománc festékek, ecsetek, higítók, metszőollók, madárkár elleni védőhálók
- kesztyűk, védőszemüvegek
További termékek az üzletben!

FŰNYÍRÁST, TEMETŐ GONDOZÁST és egyéb munkálatokat vállalunk!
Nyitva: H-P: 8-12 óráig

Érdeklődni:
Fehér Árpád - Mini Tüzép, Kisszékely Szabadság út 356.
Tel: Anikó: 30/335-0970, Árpád: 30/971 -6425

AMini-Tüzép hirdetése

Ebédrendelés

Hulladékszállítás




